
 



 

 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

 за виконання 

 

 

1.Ознайомлення педагога – початківця з 

Статутом коледжу,правилами внутрішнього 

трудового розпорядку, функціональними 

обов'язками викладача. 

2.Закріплення за молодими педагогами 

викладачів – наставників. 

3.Розробка індивідуального плану стажування 

викладача – молодого спеціаліста. 

4.Надання допомоги молодим викладачам в 

плануванні їх роботи, веденні навчальної 

документації. 

5.Ознайомлення викладача – початківця з 

організацією виховної роботи в коледжі 

до 

01.09.2019 р. 

 

 

до 

05.09.2019р. 

до 

03.10.2019 р. 

до 

07.09.2019 р. 

 

до 

07.09.2019 р. 

Крукевич Л.Я., 

Когут Т.М. 

голови циклових 

комісій. 

голови циклових 

комісій. 

голови циклових 

комісій. 

голови циклових 

комісій. 

 

Грицишин С.Й. 

І заняття 

Рекомендації щодо створення навчально-

методичного комплексу з дисципліни, 

розробки робочої програми 

вересень, 

2019 р. 

голови циклових 

комісій 

Кочмарчик О.І 

ІІ заняття 

Ознайомлення з новими надходженнями 

бібліотеки коледжу 

жовтень, 

2019 р. викладачі-методисти 

ІІІ заняття 

Діагностування , контроль і самоконтроль 

успішності студентів 

листопад,    

2019 р. 

Крукевич Л.Я., 

Когут Т.М 

IV заняття 

Обговорення відвіданих відкритих занять та 

занять педагогів наставників 

   грудень,      

2019 р. 

викладачі методисти 

V заняття 

Інноваційні форми і методи організації 

сомостійної роботи студентів 

   січень,  

   2020 р. 

викладачі-методисти 

VI заняття 

 

Особливості виконання курсових(дипломних ) 

робіт(проектів) 

   лютий,  

   2020 р. викладачі-методисти 



 

VII заняття 

 

Аналіз та самоаналіз проведеного  молодим 

викладачем відкритого заняття 

березень, 

2020 р.  викладачі-методисти, 

молоді викладачі 

VIII заняття 

 

Виставка навчально-методичних матеріалів  

членів методичного об’єднання молодих 

викладачів «Моя краща робота 2019-2020 

навчального року» 

квітень,  

2020 р. 

викладачі-методисти 

IX заняття 

 

Круглий стіл –презентація досвіду молодих 

викладачів «Моє краще заняття цього 

навчального року» 

травень, 

2020р.  

викладачі –

методисти, молоді 

викладачі 

 

Х заняття 

 

Підсумки роботи «Школи молодого 

викладача». Висновки, пропозиції, побажання, 

досягнення 

червень, 

2020р. 

Кочмарчик О.І 

викладачі  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



Список викладачів - учасників роботи “Школи молодого 

викладача” 

на 2019 /2020 навчальний рік 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище ім'я та 

по батькові 

  

Предметна 

(циклова) 

комісія 

Навчальний 

заклад який 

закінчив 

викладач 

Рік 

закін-

чення 

Стаж 

педаго

гіч- 

ної 

роботи 

Фах 

1. Стець Ольга 

Олегівна  

технологічних 

дисциплін 

Київський 

національний 

торговельно-

економічний 

університет  

2012р. 3роки 

 

майстер 

виробничого 

навчання 

2. Мучинська 

Ольга Віталїївна 

технологічних 

дисциплін 

 Львівський 

інститут 

економіки і 

туризму 

навчається 3 роки майстер 

виробничого 

навчання 

 


